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Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЦЕНТРЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03022, м.Київ, Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Код за ЄДРПОУ
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.08.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

160 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08 2018
(дата)

ТІЛО о т о
22.08.2018
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
що є предметом
Вартість активів
правочину, до
емітента за даними
вартості активів
останньої річної
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн)
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна
або послуг, що є
предметом правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

17.08.2018

6.24

10073652

0.000062

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій
розміщений протокол загальних зборів
акціонерів/засідання наглядової ради, на
яких/якому прийняте рішення

http://www.centrenergo.com

Зміст інформації:
17.08.2018р. Наглядова рада ПАТ «Центренерго» прийняла рішення (протокол №12/2018) про надання згоди на вчинення значного
правочину щодо укладання договору оренди нерухомого майна ПАТ «Центренерго», яке обліковується на балансі апарату управління
ПАТ «Центренерго», а саме 2-х кімнатної квартири, загальною площею 48,7 м2, інвентарний № 11002, що розташована за адресою: м.Київ,
бульвар Т. Шевченка. Розмір орендної плати за перший календарний місяць оренди складає 6 240,00 грн. (шість тисяч двісті сорок гривень 00
копійок) з ПДВ.
Вартість активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності складає 10 073 652 тис.грн.
Співвідношення граничної вартості правочину до вартості активів ПАТ «Центренерго» за даними останньої річної фінансової звітності
становить 0,000062 відсотків.
Статутом ПАТ "Центренерго" визначено додаткові критерії віднесення правочинів до значних правочинів, зокрема згідно пп. 20.1.1.
п.20.1 розділу 20 Статуту Товариства незалежно від вартості, договори оренди нерухомого майна відносяться до значних правочинів.

